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PUBLICAÇÃO AUTORIZADA 
 

 

PODER EXECUTIVO 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 

 

MENSAGEM Nº 178/2018 

 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia 

Legislativa 

Deputado Erick Musso 

 

Transmito a V. Exª. e dignos Pares, 

amparado no artigo 66, § 2º da Constituição Estadual, 

as razões de VETO TOTAL ao Autógrafo de Lei nº 

146/2018, que “Regula a autorização de oferta de 

cursos e credenciamento de Instituições 

Educacionais que desejem oferecer cursos de 

educação profissional técnica de nível médio na 

modalidade de Educação a Distância (EAD) no 

Estado do Espírito Santo”, de autoria da Mesa 

Diretora, aprovado nessa Casa, relacionado ao 

Projeto de Lei nº 241/2018, para cumprimento das 

formalidades constitucionais de praxe. 

 
Em que pese o justo propósito que norteou a 

iniciativa parlamentar, a Procuradoria Geral do 

Estado - PGE, ao apreciar os aspectos 

constitucionais, manifestou-se pelo veto total ao 

presente Autógrafo de Lei, pelas razões e argumentos 

que seguem transcritos: 

 

“Embora sejam válidos os objetivos 

da proposta em análise, qual seja, de 

regulamentar a autorização de oferta 

de cursos na modalidade de 

Educação à Distância (EAD), o 

presente autógrafo de lei incorreu em 

inconstitucionalidade formal, 

evidenciada pela infringência às 

disposições contidas no artigo 63, 

parágrafo único, incisos III e VI, da 

Constituição Estadual e artigos 61, 

§1º, inciso II, alínea “b” e 84, 

incisos II e VI, alínea “a”, da 

Constituição Federal, uma vez não 

observada a competência privativa 

do Governador do Estado para 

iniciativa das leis que disponham 

sobre organização administrativa e 

atribuições de Secretarias e órgãos 

do Poder Executivo Estadual.  

 
Como se pode perceber, os objetivos 

do autógrafo estão diretamente 

ligados às atribuições da Secretaria 

de Estado da Educação - SEDU, 

criada para atuar no desenvolvendo 

de políticas públicas estaduais que 

garantam ao cidadão o direito à 

educação. 

 
De fato, os dispositivos da 

proposição definem atribuições para 

Conselho Estadual de Educação, 

mormente estabelecendo requisitos e 

procedimentos quanto à autorização 

para oferta de cursos técnicos em 

EAD em polos no Espírito Santo. 

Sendo assim, o autógrafo submete 

indevidamente o Poder Executivo, 

mais especificamente a SEDU, à 

ampliação de atuação administrativa 

por determinação do Poder 

Legislativo. 

 
Para atender a estas exigências será 

necessária a adoção de inúmeras 

ações de índole administrativa, a 

serem tomadas pelo Poder Executivo, 

através do Conselho Estadual da 

Educação, tais como envio do atos 

normativos aos órgãos 

representativos em 30 (trinta) dias 

(art. 1º, § 1º), emissão de parecer em 

resposta ao oficio pela instituição de 

ensino para oferta dos cursos na 

modalidade EAD no prazo de (art. 

4º). 

 
O presente autógrafo de lei, de 

iniciativa parlamentar, é 

verticalmente incompatível com 

nosso ordenamento constitucional 

por violar o princípio da separação 

de poderes, previsto nos arts. 17 e 

91, I e II, da Constituição Estadual.  

 

A questão é objetiva. Cabe 

exclusivamente ao Poder Executivo a 

regulamentação de oferta de serviços 

nas diversas áreas de gestão 

envolvendo os órgãos da 

Administração Pública Estadual. 

 
Neste sentido caminha a 

jurisprudência do Supremo Tribunal 

Federal, que entende que a disciplina 

normativa pertinente ao processo de 

criação, estruturação e definição das 

atribuições dos órgãos e entidades 

integrantes da Administração 

Pública estadual revela matéria que 

se insere, por sua natureza, entre as 
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Poder Executivo local, pelo que 

disposto no artigo 61, § 1º, inciso II, 

alínea “e”, da Constituição Federal 

(ADI 2654, Relator(a):  Min. DIAS 

TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado 

em 13/08/2014, ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO DJe-197 DIVULG 

08-10-2014 PUBLIC 09-10-2014) 

 

Não dúvidas de que o autógrafo em 

análise, ao pretender regulamentar a 

oferta de cursos e credenciamento de 

Instituições Educacionais que 

desejem oferecer cursos de educação 

profissional técnica de nível médio 

na modalidade de Educação a 

Distância (EAD) no Estado, invadiu 

esfera de competência reservada ao 

Chefe do Poder Executivo, pois a 

este cabe a iniciativa de lei que 

disponha sobre a direção da 

administração, infringindo, portanto, 

o disposto no artigo 63, parágrafo 

único, incisos III e VI, da 

Constituição Estadual”.  

 

Importante ressaltar que o Autógrafo de Lei 

também foi submetido à apreciação da Secretaria de 

Estado da Educação - SEDU e que, após ouvir o 

Conselho Estadual de Educação - CEE/ES, 

manifestou-se contrário à matéria por considerar que 

fere os princípios da legislação nacional, bem como 

não coaduna com as normas do Sistema Estadual de 

Ensino do Espírito Santo, conflitando, inclusive, com 

correspondentes critérios e procedimentos 

estabelecidos em Resoluções do CEE/ES. 

 

Como se verifica, o presente Autógrafo de 

Lei incorre em vício de inconstitucionalidade por 

ofensa ao disposto no artigo 63, parágrafo único, 

incisos III e VI, da Constituição Estadual e nos 

artigos 61, §1º, inciso II, alínea “b” e 84, incisos II e 

VI, alínea “a”, da Constituição Federal, razão pela 

qual se impõe o veto jurídico total ao Autógrafo de 

Lei nº 146/2018, referente ao Projeto de Lei nº 

241/2018. 

 

Vitória, 23 de novembro de 2018. 

 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 

Governador do Estado 

 

 
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 

 

MENSAGEM Nº 185/2018 

 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia 

Legislativa 

Deputado Erick Musso 

Transmito a V. Exa., e dignos Pares, 

amparado no artigo 66, § 2º e § 3º da Constituição 

Estadual, as razões do VETO PARCIAL ao 

Autógrafo de Lei nº 153/2018, que “Proíbe os 

estabelecimentos comerciais, no âmbito do Estado, 

de comercializar e de fornecer aos seus clientes 

canudos descartáveis de material plástico e/ou 

similares”, de autoria da Deputada Luzia Toledo, 

referente ao Projeto de Lei nº 46/2018, para 

cumprimento das formalidades constitucionais de 

praxe. 
 

Em que pese o justo propósito que norteou 

a iniciativa parlamentar, a Procuradoria Geral do 

Estado - PGE, ao apreciar os aspectos 

constitucionais, manifestou-se pelo veto parcial ao 

presente Autógrafo de Lei, pelas razões e 

argumentos que seguem transcritos: 
 

“Em primeiro lugar, observo que 

assunto semelhante foi analisado por 

este Centro de Estudos nos autos do 

processo nº 59085207. A análise de 

constitucionalidade do autógrafo de 

lei nº 115/2012, decorrente do PL nº 

293/2012, de autoria do Deputado 

José Esmeraldo, tratou sobre a 

proibição da distribuição aos 

consumidores de sacolas plásticas 

pelos estabelecimentos comerciais no 

âmbito do Estado do Espírito Santo. 

De acordo com o parecer CEI/PGE 

nº 108/2012, concluiu-se que o 

inteiro teor do Autógrafo n° 

115/2012 não possui qualquer vício 

jurídico e que inexiste qualquer 

razão para a não sanção por parte 

do Governador, salvante a 

verificação de motivos para a 

aposição de veto político. 
 

Sendo assim, além dos fundamentos 

já expostos no mencionado processo, 

é importante tecer algumas 

observações: como se infere da 

justificativa apresentada pela 

Deputada, o objetivo do autógrafo de 

lei em análise é preservar o meio 

ambiente e reduzir uma das formas 

de poluição; sendo assim, faz-se 

necessário definir qual é a natureza 

jurídica das normas veiculadas no 

autógrafo de lei, uma vez que é com 

base nesta premissa que se pode 

afirmar (i) a competência do Estado 

para cuidar do tema, bem como, no 

caso de existir tal competência, (ii) o 

seu válido exercício no pormenor, em 

cotejo com os princípios e as regras 

gerais aplicáveis ao campo jurídico 
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